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Kazalec naj bi spremljal število padcev in ukrepe za preprečevanje padcev. Padec
bolnika iz postelje je nepričakovan, neprijeten dogodek, ki prekine normalen potek
nekega dela. Padci so eden izmen najpogostejših povzročiteljev poškodb. Dejavniki
padcev iz postelje so predvsem:
-         starost pacientov,
-         precenjenost sposobnosti bolnika samega (nepokretnost, delna pokretnost),
-         neupoštevanje navodil osebja.

Definicija (padec bolnika s 
postelje na 1000 oskrbnih 
dni)

0,79

Bolnišnica podatke beleži in spremlja s pomočjo obrazcev »Poročilo o padcih
bolnikov«, ki ga na podlagi vsakega ugotovljenega oziroma prijavljenega padca
izpolnijo glavna medicinska sestra oddelka oziroma nadzorna medicinska sestra
oddelka, medicinska sestra iz turnusa v katerem se je padec zgodil in je padec prijavila
ter zdravniki. V obrazcih se zabeleži:   

–        lokacija padca,

–        stanje pacienta pred padcem,

–        tip padca (iz postelje, s stola, pri transportu, v kopalnici, …)

–        opis dogodka,

–        priče,

–        ukrepi (zdravniška intervencija, obvestilo svojcem, obvestilo tima, terapija), ter

–        poročilo zdravnika.

Števec (število padcev, 
pomnoženo s 1000)

26000

Imenovalec (število 
oskrbnih dni za vse bolnike)

32859

Vrsta kazalnika (raven 
izvajalca, varnost bolnikov)

KRG odd.: 9 padcev, 7876 oskrbnih dni, 1,14padcev/1000 oskrbnih dni
INT odd.: 17 padcev, 16284 oskrbnih dni, 1,04padcev/1000 osrbnih dni

Vir podatkov (sprotno 
spremljanje padcev, 
vključenih v klinično pot ali 
na posebnem obrazcu)

Primerjava (med oddelki 
ali med turnusi)

KAZALNIK KAKOVOSTI

PADCI BOLNIKOV S POSTELJE

Število padcev s postelj na 1000 oskrbnih dni 

Povezava s kakovostjo 
(aktivnosti za varnost 
bolnikov zmanjšujejo padce 
s postelj, kar kaže na večjo 
kakovost)



INTENZIVNA terap.: 0 padcev, 1153 oskrbnih dni
GIN odd.: 0 padcev, 4770 oskrbnih dni
OTR odd.: 0 padcev, 1153 oskrbnih dni

Načrt izboljšave
Kaj Sprotno spremljanje padcev
Kdo Sestrski in zdravniški strokovni kolegiji na oddelkih
Kdaj Enkrat mesečno
Merila za spremljanje 
ukrepov

Ukrepe sprejemamo sprotno z odstranjevanjem vzroka

Poročilo o izvedenih 
ukrepih

Štirikrat letno poročanje na strokovnem kolegiji bolnišnice


